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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ECOFIN: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην πορεία προς ένα
αναμορφωμένο σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ
2. Μεγάλες επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα των υποδομών βοηθούν να ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο για την Ελλάδα
3. Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου Άνσιπ και της επιτρόπου Γκάμπριελ σχετικά με την
ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους νέους κανόνες της ΕΕ που διευκολύνουν
την ελεύθερη ροή των μη προσωπικών δεδομένων
4. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει τους λογαριασμούς της ΕΕ για 11η συνεχή
χρονιά
5. Διαχείριση των συνόρων: η ΕΕ υπογράφει συμφωνία με την Αλβανία για τη συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
6. Η Επιτροπή καλεί θρησκευτικούς ηγέτες σε συζήτηση με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης:
αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω συγκεκριμένων δράσεων»
7. Μια Ευρώπη που προστατεύει: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να αναληφθεί αποφασιστική
δράση σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας
8. Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες: Δήλωση της επιτρόπου κ.
Τίσεν ύστερα από τη συμφωνία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
9. Μια νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία για μια βιώσιμη Ευρώπη
10. Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018: η εμπιστοσύνη των
Ευρωπαίων στις υπηρεσίες εξακολουθεί να χρειάζεται βελτίωση
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11. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης: συμβολή της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας υψηλού
επιπέδου στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το
2030»
12. Ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές: σημαντική πρόοδος στην κατασκευή
συσσωρευτών στην Ευρώπη σε ένα μόνο έτος
13. Kοινή δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς, του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και των
επιτρόπων κας Γιούροβα και κας Γκαμπριέλ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία της Μαλτέζας
δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίτζια *
14. Κοινή δήλωση μετά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής
15. 172 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός
και εκτός της ΕΕ
16. Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: Τα κράτη μέλη σημείωσαν περαιτέρω πρόοδο
17. Εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ
18. DiscoverEU: Ακόμα 12.000 δωρεάν εισιτήρια προσφέρονται σε νέους και νέες 18 ετών για
να ανακαλύψουν την Ευρώπη
19. Κλιματική αλλαγή: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα «Breakthrough Energy» υπό τον
Μπιλ Γκέιτς εγκαινιάζουν επενδυτικό ταμείο ύψους 100 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην
καθαρή ενέργεια
20. Η Επιτροπή υποβάλλει τις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ–Βιετνάμ προς
υπογραφή και σύναψη
21. Ψηφιακή ενιαία αγορά: ένα ευρετήριο ευρωπαϊκών ταινιών που διευκολύνει την
ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτές
22. Σύνοδος κορυφής της ASEM: Ευρώπη και Ασία - Παγκόσμιοι εταίροι για παγκόσμιες
προκλήσεις
23. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας: ενίσχυση μιας εδραιωμένης εταιρικής
σχέσης
24. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019: υλοποίηση των υποσχέσεων και
προετοιμασία για το μέλλον
25. Βελτίωση της νομοθεσίας: η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στη χάραξη των ενωσιακών πολιτικών
26. Erasmus+: προϋπολογισμός ύψους 3 δισ. ευρώ αναμένεται να επενδυθεί στους νέους της
Ευρώπης και να συμβάλει στη δημιουργία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων το 2019
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27. Πρόγραμμα LIFE: Τα κράτη μέλη πρόκειται να επωφεληθούν από επενδύσεις ύψους 250
εκατ. ευρώ στο περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα
28. Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο εργαλείο για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας και
της μάθησης στα σχολεία
29. Ημέρα ισότητας των αμοιβών: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και
των επιτρόπων κα Μαριάν Τίσεν και κα Βιέρα Γιούροβα
30. Ανταγωνισμός/Γεωργία: η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων
ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα
31. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην καρδιά της Ευρώπης: Έναρξη της τρίτης
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
________________________________________________________________________________
ECOFIN: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην πορεία προς ένα
αναμορφωμένο σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημείωσαν σήμερα τα
κράτη μέλη όσον αφορά τις απαραίτητες βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του φόρου
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ.
Στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Οικονομικών των χωρών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο
επιτεύχθηκαν συμφωνίες σ' αυτόν τον τομέα, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην
καθημερινή λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ, το οποίο χρειάζεται επειγόντως περαιτέρω
σε βάθος μεταρρυθμίσεις.
«Τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή μόλις πριν μερικές εβδομάδες δείχνουν ότι τα
κράτη μέλη εξακολουθούν να χάνουν 150 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ ετησίως. Οι σημερινές
συμφωνίες αποτελούν ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και την
αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ προς το καλύτερο. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιηθεί η
υπάρχουσα δυναμική και να υπάρξουν συμφωνίες για την επίλυση των σημαντικότερων
προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα», δήλωσε μετά τη σύναψη των συμφωνιών
ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και
Τελωνείων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δέσμη μέτρων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία
Δελτίο Τύπου σχετικά με τις προσωρινές λύσεις
________________________________________________________________________________
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Μεγάλες επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα των υποδομών βοηθούν να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο
για την Ελλάδα
Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2018
Την εβδομάδα που διανύουμε η επίτροπος περιφερειακής πολιτικής κ. Κορίνα Κρέτσου θα
μεταβεί στην Ελλάδα για να επισκεφτεί ή να εγκαινιάσει τρία μεγάλα έργα στον τομέα των
μεταφορών και του περιβάλλοντος που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ύψους 1,3 δισ.
ευρώ από την ΕΕ.
Επιπλέον, η Επιτροπή, με απόφασή της, ενέκρινε την επένδυση 121 εκατ. ευρώ για την
κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει τη χερσόνησο του Ακτίου με την Ιόνια οδό, ένας
βασικός οδικός άξονας για τη σύνδεση της βορειοδυτικής με τη νότια Ελλάδα.
Η επιτυχής μελέτη, εκτέλεση ή ολοκλήρωση των έργων αυτών κατέστη δυνατή χάρη στο σχέδιο
«Νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα». Η Επιτροπή δρομολόγησε το
σχέδιο αυτό το 2015 με σκοπό να συμπληρώσει το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, το
οποίο η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς στις 20 Αυγούστου 2018. Το σχέδιο προέβλεπε έκτακτα
μέτρα για να διευκολυνθεί η μεγιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, με
απώτερο σκοπό τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την τόνωση της ανάπτυξης, της
απασχόλησης και των επενδύσεων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5942_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ομιλία του προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2018
Φυλλάδιο: Νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα – Τρία χρόνια μετά
Δελτίο Τύπου: Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020
Δελτίο Τύπου: Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματός της για τη στήριξη της σταθερότητας
Ενημερωτικά δελτία – Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα
________________________________________________________________________________
Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου Άνσιπ και της επιτρόπου Γκάμπριελ σχετικά με την
ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους νέους κανόνες της ΕΕ που διευκολύνουν την
ελεύθερη ροή των μη προσωπικών δεδομένων
Στρασβούργο, 4 Οκτωβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα κανονισμό για την ελεύθερη ροή των μη
προσωπικών δεδομένων, τον οποίο είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του
2017. Ο αντιπρόεδρος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά Άντρους Άνσιπ και η επίτροπος Ψηφιακής
Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκάμπριελ, χαιρέτισαν το αποτέλεσμα με κοινή δήλωση:
«Χαιρετίζουμε τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια ψηφιακή οικονομία και
κοινωνία δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς δεδομένα και με αυτόν τον κανονισμό ολοκληρώνεται
ένας ακόμη κεντρικός πυλώνας της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Μόνο με την ελεύθερη ροή των
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δεδομένων μπορεί η Ευρώπη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η
ψηφιακή πρόοδος και οι τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπερυπολογιστές.
Ο κανονισμός αυτός προβλέπει για τα μη προσωπικά δεδομένα ό,τι προβλέπει ήδη για τα
προσωπικά δεδομένα ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων: την ελεύθερη και
ασφαλή κυκλοφορία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6001_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Ενημερωτικό δελτίο: Ελεύθερη ροή δεδομένων
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των μη προσωπικών δεδομένων
στην ΕΕ
Ενημερωτικό δελτίο: Πράξεις της Επιτροπής από το 2015 σχετικά με τη δημιουργία μιας
ψηφιακής ενιαίας αγοράς
________________________________________________________________________________
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει τους λογαριασμούς της ΕΕ για 11η συνεχή χρονιά
Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πιστοποίησε για 11η συνεχή χρονιά την καλή κατάσταση των
ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ, τους οποίους έκρινε αληθείς και ακριβείς.
Ο επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους,
δήλωσε: « Χαιρετίζω τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση αποδεικνύει ότι
δαπανούμε τα ενωσιακά κονδύλια με αποτελεσματικό τρόπο. Παρόλο που ο προϋπολογισμός της
ΕΕ είναι περιορισμένος, έχει καθοριστική σημασία για εκατομμύρια Ευρωπαίους. Είναι ένα
μοναδικό εργαλείο που μας επιτρέπει να προστατεύουμε, να ισχυροποιούμε και να
υπερασπιζόμαστε τους πολίτες μας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου πολλά από τα
πλέον πιεστικά ζητήματα υπερβαίνουν τα σύνορα μιας μόνο χώρας. Αυτός είναι επίσης ο λόγος
για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός
της ΕΕ εστιάζει στη δημιουργία μιας πραγματικής προστιθέμενης αξίας Φυσικά, προκειμένου να
συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε αποτελέσματα για όλους τους πολίτες της ΕΕ μετά το 2020,
χρειαζόμαστε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκαιρη
έγκριση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5984_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
- Ετήσια έκθεση του 2017 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις
- Πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
- Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017
________________________________________________________________________________
Διαχείριση των συνόρων: η ΕΕ υπογράφει συμφωνία με την Αλβανία για τη συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή
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Tirana, 5 Οκτωβρίου 2018
Στις 5 Οκτωβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με την Αλβανία για τη
συνεργασία μεταξύ της Αλβανίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής (Frontex) όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων.
Η συμφωνία υπεγράφη, εξ ονόματος της ΕΕ, από τον Χέρμπερτ Κικλ, υπουργό Εσωτερικών της
Αυστρίας και πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, επίτροπο Μετανάστευσης,
Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας και, εξ ονόματος της Αλβανίας, από τον υπουργό
Εσωτερικών Fatmir Xhafaj.
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας,
δήλωσε τα εξής: «Οι προκλήσεις όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια δεν σταματούν
στα εξωτερικά μας σύνορα. Και δεν πρέπει ούτε κι εμείς. Μια Ευρώπη που προστατεύει είναι μια
Ευρώπη που εργάζεται από κοινού με χώρες εταίρους στη γειτονιά της και πέραν αυτής. Η
σημερινή συμφωνία με την Αλβανία, η πρώτη του είδους της με τρίτη χώρα, είναι θεμέλιος λίθος
στην εξωτερική συνεργασία της ΕΕ για θέματα διαχείρισης των συνόρων. Ελπίζω ότι θα ανοίξει
τον δρόμο για μεγαλύτερη συνεργασία με όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6004_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Συμφωνία περί καθεστώτος μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας για δράσεις που εκτελούνται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία
Δελτίο Τύπου: Διαχείριση των συνόρων: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής ενισχύει την επιχειρησιακή συνεργασία με την Αλβανία
Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιτεύχθηκε συμφωνία για
επιχειρησιακή συνεργασία με τη Σερβία
Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: συμφωνία επιχειρησιακής
συνεργασίας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή καλεί θρησκευτικούς ηγέτες σε συζήτηση με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης:
αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω συγκεκριμένων δράσεων»
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2018
Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς διοργάνωσε σήμερα
συνάντηση υψηλού επιπέδου με οκτώ εκπροσώπους θρησκευτικών οργανώσεων από όλη την
Ευρώπη.
Θέμα της συζήτησης ήταν «Το μέλλον της Ευρώπης: αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω
συγκεκριμένων δράσεων»
Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Στην Ευρώπη ζουν άτομα διαφόρων
θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθένα από τα οποία έχει δικαίωμα να ασκεί τα θρησκευτικά του
καθήκοντα σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. Ενόψει των ευρωεκλογών του επόμενου έτους,
διαβεβαίωσα τους συμμετέχοντες στη σημερινή συνάντηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
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συνεχίσει να καταγγέλλει σθεναρά οποιασδήποτε διακριτική μεταχείριση ή επίθεση σε βάρος των
κοινοτήτων τους. Στις εκλογές του επόμενου έτους, κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα έχει την ευκαιρία
να διαμορφώσει το κοινό μας μέλλον. Για τον λόγο αυτό κάλεσα τους συμμετέχοντες στη
σημερινή συνάντηση να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εκλογική διαδικασία και να ενθαρρύνουν
τις κοινότητές τους να πράξουν το ίδιο. Παρόλο που μπορεί να ασκούμε τα λατρευτικά μας
καθήκοντα με διαφορετικούς τρόπους, οι αξίες μας είναι οικουμενικές, όπως και η προσήλωσή
μας στη δημοκρατία και την ισότητα.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6061_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης στον ιστότοπο Europa:
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_el
Περισσότερες πληροφορίες για τον διάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκκλησίες,
θρησκευτικές κοινότητες και φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις περιέχονται στην στην
ενότητα για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της ΓΔ Δικαιοσύνης:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combattingdiscrimination/dialogue-churches-religious-associations-and-non-confessional-organisations_en
________________________________________________________________________________
Μια Ευρώπη που προστατεύει: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να αναληφθεί αποφασιστική
δράση σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας
Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί
προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας και καλεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν επειγόντως τις εργασίες τους
σχετικά με τις πρωτοβουλίες προτεραιότητας στον τομέα της ασφάλειας.
Με στόχο τη διατήρηση της θετικής δυναμικής που ανέπτυξαν οι ηγέτες της ΕΕ κατά την άτυπη
σύνοδο στο Σάλτσμπουργκ, η σημερινή έκθεση παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια
οι οποίες θα έχουν αποφασιστική σημασία για την ολοκλήρωση της Ένωσης Ασφάλειας πριν από
τις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Μάιο του 2019. Η έκθεση αυτή
αποτελεί, συνεπώς, συμβολή στις συζητήσεις για την εσωτερική ασφάλεια που θα διεξαχθούν
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Οκτωβρίου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6064_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Μια Ευρώπη που προστατεύει
Ενημερωτικό δελτίο: Οικοδόμηση ισχυρής κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη
Ανακοίνωση: 16η έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας
Παράρτημα: Κατάλογος νομοθετικών πρωτοβουλιών.
________________________________________________________________________________
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Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες: Δήλωση της επιτρόπου κ.
Τίσεν ύστερα από τη συμφωνία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2018
Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη
δεύτερη πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί ο κατάλογος των αναγνωρισμένων καρκινογόνων
χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας. Με τη συμφωνία αυτή, 8 επιπλέον καρκινογόνες χημικές
ουσίες θα καλύπτονται από την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων κινητήρων ντίζελ. Η επίτροπος
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού,
κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα κάναμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων
από τον καρκίνο που συνδέεται με την εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατέληξαν σε συμφωνία για τη νομοθεσία που καλύπτει οκτώ
επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξατμίσεων από κινητήρες
ντίζελ. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία για περισσότερους από 20
εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη. Θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι στους τομείς των
χημικών προϊόντων, των μετάλλων και της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι
εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα και, ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σε λιμάνια και
αποθήκες. Παράλληλα, θα καταστήσει την εσωτερική μας αγορά απλούστερη και δικαιότερη, με
ιδιαίτερη προσοχή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να τις βοηθήσει να
συμμορφωθούν με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6083_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Η Επιτροπή παρακολουθεί την προστασία των εργαζομένων από
καρκινογόνες χημικές ουσίες: Συχνές ερωτήσεις
Ακολουθήστε τη Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter
Είδηση στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης
Γίνετε συνδρομήτρια/-ής, δωρεάν, στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη.
________________________________________________________________________________
Μια νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία για μια βιώσιμη Ευρώπη
Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2018
Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και κυκλικής
βιοοικονομίας που να υπηρετεί την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία της Ευρώπης.
Όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρώτο Αντιπρόεδρο Τίμερμανς στην
επιστολή προθέσεών τους που συνόδευε την ομιλία του Προέδρου Γιούνκεργια την κατάσταση
της Ένωσης το 2018, η νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία εντάσσεται στο πλαίσιο της
προσπάθειας της Επιτροπής να προωθήσει την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις
στην ΕΕ. Στόχος της είναι να βελτιώσει και να ενισχύσει τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων
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πόρων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή
και η βιώσιμη ανάπτυξη.
Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από περιορισμένους βιολογικούς πόρους και οικοσυστήματα,
απαιτούνται προσπάθειες στον τομέα της καινοτομίας για να εξασφαλιστεί τροφή, καθαρό νερό
και ενέργεια για τους ανθρώπους. Με τη βιοοικονομία μπορούν να μετατραπούν τα φύκια σε
καύσιμα, να ανακυκλωθούν τα πλαστικά, να μετατραπούν τα απόβλητα σε νέα έπιπλα ή
ρουχισμό ή να μετατραπούν τα βιομηχανικά υποπροϊόντα σε βιολιπάσματα. Η βιοοικονομία
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 1 εκατομ. νέων πράσινων θέσεων εργασίας έως το 2030.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Τα ακόλουθα έγγραφα διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy#
 Η νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία
 Ενημερωτικό δελτίο
 Φυλλάδιο
 Ενημερωτικό γράφημα
 Βίντεο
________________________________________________________________________________
Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2018: η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων
στις υπηρεσίες εξακολουθεί να χρειάζεται βελτίωση
Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών
για το 2018, που παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές της ΕΕ βαθμολογούν τις
επιδόσεις 40 τομέων αγαθών και υπηρεσιών.
Ενώ η συνολική εμπιστοσύνη στις αγορές ακολουθεί θετική πορεία από το 2010, η έκθεση
αποκαλύπτει ότι μόνο το 53 % των καταναλωτών έχουν τη βεβαιότητα ότι οι επιχειρήσεις στους
τομείς των υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Για τα
αγαθά, το ποσοστό είναι ελάχιστα υψηλότερο, μόλις 59 %. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν
έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τον πίνακα επιδόσεων του 2016. Οι τηλεπικοινωνίες, οι
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρική
ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες) παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικοί τομείς για τους
καταναλωτές στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένα θετικό στοιχείο είναι το συμπέρασμα της
έκθεσης σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές Ανατολής-Δύσης σε θέματα εμπιστοσύνης των
καταναλωτών σιγά-σιγά μειώνονται. Επίσης, για υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες προσωπικής
φροντίδας (κομμωτήρια, σπα), τα καταλύματα διακοπών και οι οργανωμένες διακοπές, το
επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι υψηλό.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
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Πίνακες επιδόσεων για τους καταναλωτές
Δείκτης επίδοσης της αγοράς, 2010-2017
________________________________________________________________________________
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης: συμβολή της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας υψηλού επιπέδου
στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030»
Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2018
Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) συνεδρίασε για δεύτερη φορά.
Τα μέλη της πλατφόρμας ενέκριναν κοινή συμβολή στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής
«Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», που θα παρουσιαστεί σύντομα στο πλαίσιο της
συζήτησης για το Μέλλον της Ευρώπης την οποία ξεκίνησε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Η συμβολή της
πλατφόρμας θα βοηθήσει την Επιτροπή στην τρέχουσα προετοιμασία του εγγράφου
προβληματισμού και στις μελλοντικές εργασίες της σε αυτόν τον τομέα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6111_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Συμβολή της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας υψηλού επιπέδου για τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΣΒΑ)
Πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τους ΣΒΑ
Προσέγγιση της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Παρακολούθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Ευρώπη
Ανακοίνωση της Επιτροπής: Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον
Επιστολή προθέσεων σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2018
Μια νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία με στόχο μια βιώσιμη Ευρώπη
________________________________________________________________________________
Ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές: σημαντική πρόοδος στην κατασκευή
συσσωρευτών στην Ευρώπη σε ένα μόνο έτος
Βρυξέλλες, 15 Οκτωβρίου 2018
Σημαντική πρόοδος στην κατασκευή συσσωρευτών στην Ευρώπη σε ένα μόνο έτος
Ένα έτος μετά τη δημιουργία της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους συσσωρευτές (EBA), έχει
καταρτιστεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, κατασκευάζονται οι πρώτες πιλοτικές
εγκαταστάσεις παραγωγής και έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω έργα, τα οποία θα καταστήσουν
την ΕΕ ηγετικό παράγοντα στον στρατηγικό τομέα της καινοτομίας και της παραγωγής
συσσωρευτών.
Οι συσσωρευτές θα είναι για την αυτοκινητοβιομηχανία του 21 ου αιώνα το ίδιο σημαντικοί με
τους κινητήρες εσωτερικής καύσης τον 20ο αιώνα. Εάν η ΕΕ επιθυμεί να διατηρήσει τον ηγετικό
της ρόλο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και στον τομέα των καθαρών ενεργειακών
συστημάτων, πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη ικανότητα για την ανάπτυξη και την παραγωγή
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συσσωρευτών. Ο αντιπρόεδρος Σέφτσοβιτς πραγματοποιεί σήμερα μια υψηλού επιπέδου
συνάντηση με τα κράτη μέλη και με διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών με σκοπό να
παρουσιάσει τα κύρια επιτεύγματα και να συζητήσει περαιτέρω αποφασιστικά μέτρα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6114_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
MEMO/18/6113
Ιστότοπος της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους συσσωρευτές
Ιστότοπος «Η Ευρώπη σε κίνηση»
________________________________________________________________________________
Kοινή δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς, του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και των
επιτρόπων κας Γιούροβα και κας Γκαμπριέλ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία της Μαλτέζας
δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίτζια *
Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2018
Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, δολοφονήθηκε η Δάφνη Καρουάνα Γκαλίτζια. Σήμερα τιμούμε
τη σκληρή δουλειά και την αποφασιστικότητα της Δάφνης, του Γιαν Κούτσιακ και πολλών άλλων
δημοσιογράφων που θυσιάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν —μερικές φορές την ίδια τους τη ζωή—
για να βρουν την αλήθεια. Είναι επίσης μια ευκαιρία για την Ευρώπη, να σταματήσουμε ένα
λεπτό και να σκεφτούμε για ό,τι έχουμε πιο πολύτιμο: το δικαίωμά μας να μιλάμε ελεύθερα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6118_el.pdf
________________________________________________________________________________
Κοινή δήλωση μετά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής
Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2018
Κοινή δήλωση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, του προέδρου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Ντόναλντ Τουσκ, του καγκελαρίου της Αυστρίας κ. Σεμπάστιαν
Κουρτς, του προέδρου της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BusinessEurope) κ.
Πιέρ Γκατάζ και του γενικού γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων (ETUC) κ. Λούκα Βιζεντίνι.
Το κυριότερο θέμα της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής ήταν «Η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και η κοινωνική δικαιοσύνη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Οι συζητήσεις στράφηκαν γύρω από τρία επιμέρους θέματα:
 την ψηφιακή επανάσταση και τις δυνατότητες που προσφέρει για τις αγορές εργασίας και
την οικονομία
 την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: πεπραγμένα και
μελλοντικές ενέργειες
 το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων των InvestEU, του
ΕΚΤ+ και της εμβάθυνσης της ΟΝΕ.
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6122_el.pdf
________________________________________________________________________________
172 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και
εκτός της ΕΕ
Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 172,5 εκατ. ευρώ από τον γεωργικό
προϋπολογισμό της ΕΕ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Την επόμενη τριετία θα διεξαχθούν 79 εκστρατείες που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
προϊόντων, όπως τα γαλακτοκομικά, οι ελιές και το ελαιόλαδο και τα οπωροκηπευτικά.
Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη
είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για την καλή ποιότητα των προϊόντων διατροφής που παράγει και
για τη γαστρονομική της κληρονομιά. Οι παραγωγοί της ΕΕ μπορούν να βασιστούν στη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κάνουν γνωστά εντός και εκτός Ευρώπης τα προϊόντα υψηλής
ποιότητας που παράγουν. Εγώ ο ίδιος επισκέφτηκα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως την
Κίνα, την Ιαπωνία, το Μεξικό ή την Κολομβία, για να ανοίξω νέες αγορές για τα προϊόντα μας.
Μπροστά μας διανοίγονται τεράστιες δυνατότητες.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Κατάλογος των προτάσεων που έγιναν δεκτές
Πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων
________________________________________________________________________________
Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: Τα κράτη μέλη σημείωσαν περαιτέρω πρόοδο
Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2018
Η Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2018, η οποία
δημοσιεύτηκε σήμερα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει
περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση των στόχων της ΕΕ για το 2020.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα
των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Η Έκθεση, η οποία είναι η σημαντικότερη ετήσια έκδοση
της ΕΕ σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου αυτού.
Η αγωγή του πολίτη αποτελεί το κύριο θέμα της φετινής έκθεσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει
τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της συμμετοχής, της ένταξης και της κατανόησης των
δικαιωμάτων των πολιτών. Χρησιμοποιώντας μια σειρά παραδειγμάτων, η Έκθεση διαπιστώνει
ότι τα κράτη μέλη εργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούν οι δημοκρατίες μας και τα θεσμικά όργανά μας και τις αξίες στις οποίες βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Έκθεσης καταδεικνύει επίσης ότι τα κράτη μέλη
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έχουν σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για τη μεταρρύθμιση
και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων της ΕΕ, τους οποίους η ίδια έχει θέσει για
το 2020 — η επίτευξη ορισμένων από τους οποίους έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι πολύ
κοντά στο να πραγματοποιηθεί.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6132_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δικτυακός τόπος της Έκθεσης
________________________________________________________________________________
Εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2018
Δημιουργία οικονομικών ευκαιριών – προάσπιση των αξιών.
1. Κατάργηση δασμών
Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ θα καταργήσει πάνω από το 99 % του συνόλου των δασμών,
και θα οδηγήσει σε μερική άρση των υπόλοιπων μέσα από την εφαρμογή περιορισμένων
δασμολογικών ποσοστώσεων με μηδενικό δασμό, γνωστών ως δασμολογικών ποσοστώσεων
(ΔΠ).
Το 65 % των δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ θα καταργηθούν με την έναρξη ισχύος
της συμφωνίας, ενώ οι υπόλοιποι θα αρθούν σταδιακά σε διάστημα 10 ετών. Οι δασμοί της ΕΕ
στις εισαγωγές από το Βιετνάμ θα καταργηθούν σταδιακά σε διάστημα 7 ετών. Αυτή η
ασύμμετρη προσέγγιση λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το Βιετνάμ είναι αναπτυσσόμενη χώρα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6128_el.pdf
________________________________________________________________________________
DiscoverEU: Ακόμα 12.000 δωρεάν εισιτήρια προσφέρονται σε νέους και νέες 18 ετών για να
ανακαλύψουν την Ευρώπη
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2018
Μετά την επιτυχία του πρώτου γύρου του DiscoverEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει
δεύτερο διαγωνισμό για δωρεάν εισιτήρια στις 29 Νοεμβρίου 2018.
Όλοι οι δεκαοκτάχρονοι στην ΕΕ θα έχουν τότε προθεσμία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2018 για να
ζητήσουν ένα δωρεάν εισιτήριο που θα τους δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ευρώπη,
από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Ο πρώτος γύρος του DiscoverEU συγκέντρωσε
χιλιάδες νέους ανθρώπους, δημιουργώντας μια πραγματική κοινότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Συμμετέχοντες που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους συνδέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και σχημάτισαν ομάδες που ταξίδεψαν από πόλη σε πόλη ή φιλοξένησαν ο ένας τον άλλο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_el.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα
Ενημερωτικό δελτίο με μαρτυρίες νεαρών ταξιδιωτών
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
________________________________________________________________________________
Κλιματική αλλαγή: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα «Breakthrough Energy» υπό τον Μπιλ
Γκέιτς εγκαινιάζουν επενδυτικό ταμείο ύψους 100 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην καθαρή
ενέργεια
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2018
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα «Breakthrough Energy» υπέγραψαν μνημόνιο
συμφωνίας για τη δημιουργία του «Breakthrough Energy Europe (BEE)» («Ευρώπη της
Ρηξικέλευθης Ενέργειας») - ενός κοινού επενδυτικού ταμείου που σκοπό θα έχει να βοηθά
καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν και να φέρνουν στην αγορά καινοτόμες
τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.
Με την πρωτοβουλία αυτή η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση προκειμένου να συνεχίσει να
πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, να υλοποιήσει τη συμφωνία του
Παρισιού και να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση – στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στις
κεφαλαιαγορές και τους επενδυτές ότι η παγκόσμια μετάβαση προς μια σύγχρονη και καθαρή
οικονομία είναι πλέον γεγονός.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6125_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: διεθνής υπουργική σύνοδος καταδεικνύει τον ρόλο της Αποστολής Καινοτομίας
στην επίσπευση της επανάστασης στον τομέα της καθαρής ενέργειας
Δελτίο Τύπου: η Αποστολή Καινοτομίας εγκαινιάζει νέες πρωτοβουλίες στη σύνοδο κορυφής
«One Planet Summit» με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
Μπιλ Γκέιτς: 4 σημάδια προόδου στον τομέα της κλιματικής αλλαγής
Σχέδιο δράσης για βιώσιμη χρηματοδότηση
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή υποβάλλει τις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ–Βιετνάμ προς υπογραφή
και σύναψη
Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ
και του Βιετνάμ, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την υπογραφή και τη σύναψή τους. Με την
έγκριση αυτή, η Επιτροπή καταδεικνύει τη δέσμευσή της να θέσει σε εφαρμογή τις εν λόγω
συμφωνίες το συντομότερο δυνατόν.
Η εμπορική συμφωνία θα καταργήσει σχεδόν όλους τους δασμούς που επιβάλλονται στα
εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μια
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ισχυρή, νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης για αειφόρο ανάπτυξη, η οποία καλύπτει
μεταξύ άλλων τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων, την
προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με ρητή
παραπομπή στη συμφωνία του Παρισιού.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα: Οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ
Εμπορική συμφωνία ΕΕ–Βιετνάμ - ειδικός ιστότοπος
Ενημερωτικά δελτία: Οφέλη από την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Σινγκαπούρης, γεωργία, πρότυπα
και αξίες
Παραδείγματα μικρών ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο
Βιετνάμ σήμερα
Το εμπόριο στην πόλη σας: Λεπτομερή ενημερωτικά δελτία για τις εμπορικές συναλλαγές όλων
των χωρών της ΕΕ με το Βιετνάμ
Ενημερωτικό γράφημα
________________________________________________________________________________
Ψηφιακή ενιαία αγορά: ένα ευρετήριο ευρωπαϊκών ταινιών που διευκολύνει την ηλεκτρονική
πρόσβαση σε αυτές
Lyon, 18 Οκτωβρίου 2018
Με την ευκαιρία της διεθνούς αγοράς κλασικών ταινιών της Λυών, η κα Μαρίγια Γκαμπριέλ,
επίτροπος αρμόδια για θέματα ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, θα παρουσιάσει σήμερα το
πρωτότυπο ενός ευρετηρίου ευρωπαϊκών ταινιών, μια εμβληματική δράση της στρατηγικής
Digital4Culture που εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018.
Το νέο ευρετήριο, που δρομολογήθηκε με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του
Οπτικοακουστικού Τομέα, θα επιτρέψει στους επαγγελματίες, στις δημόσιες αρχές και στους
πολίτες την πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές ταινίες και τη διαδικτυακή
διαθεσιμότητά τους στις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία (VOD) σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6134_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικτυακό ευρετήριο ευρωπαϊκών ταινιών
Στρατηγική Digital4Culture
Δικτυακό τόπος του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ενημερωτικό δελτίο: Media/MFF
Ενημερωτικό δελτίο: Ταινίες και ντοκιμαντέρ MEDIA
________________________________________________________________________________
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Σύνοδος κορυφής της ASEM: Ευρώπη και Ασία - Παγκόσμιοι εταίροι για παγκόσμιες
προκλήσεις
Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2018
Η 12η Ευρωασιατική σύνοδος κορυφής (ASEM) πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Οκτωβρίου στις
Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή 51 χωρών, καθώς και εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
και της Ασίας. Υπό τον τίτλο «Παγκόσμιοι εταίροι για παγκόσμιες προκλήσεις», οι ηγέτες
εξέτασαν ορισμένα από τα πλέον πιεστικά παγκόσμια ζητήματα.
Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο Ντόναλντ Τουσκ, πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπροσώπησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής.
Προσκλήθηκαν επίσης οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 28 κρατών μελών της ΕΕ, της
Ελβετίας και της Νορβηγίας, επιπλέον των 21 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων χωρών της
Ασίας, καθώς και ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας
(ASEAN). Στη σύνοδο κορυφής συμμετείχαν η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την
Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα Γίρκι Κάταϊνεν.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6136_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ιστότοπος της 12ης σύνοδος κορυφής της ASEM
12η σύνοδος κορυφής της ASEM: δήλωση της προεδρίας
Ομιλία του προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά τη σύνοδο ολομελείας της 12ης συνόδου κορυφής
της ASEM
Σχόλια της ύπατης εκπροσώπου/αντιπροέδρου Φεντερίκα Μογκερίνι κατά τη συνέντευξη Τύπου
μετά την 12η σύνοδο κορυφής της ASEM
Ενημερωτικό δελτίο για την ASEM
Ενημερωτικό φυλλάδιο για την ASEM
Ενημερωτικό δελτίο: Σύνδεση Ευρώπης και Ασίας - Η στρατηγική της ΕΕ
Η ΕΕ επιταχύνει τη στρατηγική της για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας
Ενημερωτικό σημείωμα: επεξήγηση της προσέγγισης της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας
Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη «Σύνδεση Ευρώπης και Ασίας - δομικά στοιχεία για
μία στρατηγική της ΕΕ»
Δελτίο Τύπου: Η ΕΕ και η Σιγκαπούρη σφυρηλατούν στενότερους οικονομικούς και πολιτικούς
δεσμούς
Ιστότοπος για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης και τις συμφωνίες
προστασίας επενδύσεων
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το διαδικτυακό εργαλείο για να μετρήσει πόσο καλά
συνδέονται η Ευρώπη με την Ασία
Σχόλια του προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την έναρξη της συνόδου των ηγετών ΕΕ-ASEAN
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-ASEAN
________________________________________________________________________________
Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας: ενίσχυση μιας εδραιωμένης εταιρικής σχέσης
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Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2018
Στις 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 9η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Δημοκρατίας της
Κορέας, η οποία σηματοδότησε την 55η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και
της Δημοκρατίας της Κορέας και έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω σύσφιξη των διμερών δεσμών.
Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο Ντόναλντ Τουσκ, πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπροσώπησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής, ενώ
τη Δημοκρατία της Κορέας εκπροσώπησε ο πρόεδρός της Μουν Τζε-ιν. Συμμετείχαν επίσης η
ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας/αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι και η επίτροπος
Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ, καθώς και αρκετοί υπουργοί της Δημοκρατίας της Κορέας.
«Το 2011, η ΕΕ συνήψε την πρώτη της συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με ασιατική χώρα. Η
χώρα αυτή ήταν η Δημοκρατία της Κορέας», ανέφερε ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. «Από τη
συμφωνία αυτή ωφελήθηκαν οι πολίτες μας και οι επιχειρήσεις μας, αλλά αν θέλουμε η εμπορική
εταιρική μας σχέση να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι
εφαρμόζεται σωστά. Παράλληλα, πρέπει να εξακολουθήσουμε να αντιμαχόμαστε την αντίληψη
ότι ο προστατευτισμός προστατεύει, να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πολυμέρεια, και να
αυξήσουμε τη συνεργασία μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή της συμφωνίας του
Παρισιού για το κλίμα. Είμαι πεπεισμένος ότι τα επόμενα χρόνια οι σχέσεις μας θα γίνουν ακόμη
πιο δυναμικές και οι δεσμοί μας ακόμη πιο ισχυροί απ΄ ό,τι σήμερα.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6146_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ιστότοπος της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας
Ενημερωτικό δελτίο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας
Ιστότοπος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Κορέας
Στήριξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας στο
πλαίσιο του μηχανισμού εταιρικής σχέσης
________________________________________________________________________________
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019: υλοποίηση των υποσχέσεων και
προετοιμασία για το μέλλον
Στρασβούργο, 23 Οκτωβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας της για το 2019, στο οποίο
καθορίζει τρεις κύριες προτεραιότητες για το επόμενο έτος: ταχεία επίτευξη συμφωνίας επί των
νομοθετικών προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί για την υλοποίηση των δέκα πολιτικών της
προτεραιοτήτων· έγκριση περιορισμένου αριθμού νέων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση
εκκρεμών προκλήσεων και παρουσίαση διαφόρων πρωτοβουλιών ενόψει της προοπτικής μιας
Ένωσης 27 κρατών μελών, ώστε να ενισχυθούν τα θεμέλια για μια ισχυρή, ενωμένη και κυρίαρχη
Ευρώπη.
Ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Επτά μήνες από σήμερα, η Ευρώπη θα έχει το
σημαντικότερο ραντεβού της με τους ψηφοφόρους μιας ολόκληρης γενιάς, στις ευρωπαϊκές
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εκλογές. Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τις προτάσεις που
υποβλήθηκαν από την Επιτροπή την τελευταία τετραετία. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για
προτάσεις, ενδιαφέρονται για νόμους που ισχύουν και τους παρέχουν δικαιώματα. Δεν θα
μπορούσαμε να στείλουμε καλύτερο μήνυμα στους ψηφοφόρους που θα πάνε στις κάλπες το
επόμενο έτος από το να τους δείξουμε ότι η Ένωση παράγει απτά, συγκεκριμένα αποτελέσματα γι'
αυτούς.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής
Ενημερωτικό δελτίο: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019 – νέες πρωτοβουλίες
Ενημερωτικό δελτίο: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019 – πρωτοβουλίες REFIT και
εκκρεμείς προτάσεις προτεραιότητας
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019 – βασικά έγγραφα
________________________________________________________________________________
Βελτίωση της νομοθεσίας: η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας στη χάραξη των ενωσιακών πολιτικών
Στρασβούργο, 23 Οκτωβρίου 2018
Ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών και στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της
Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις τροποποιήσεις που σκοπεύει να
επιφέρει στη διαδικασία χάραξης των ενωσιακών πολιτικών προκειμένου οι περιορισμένοι πόροι
της να επικεντρωθούν σε μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων και να υλοποιηθούν
αποτελεσματικότερα οι πολιτικές της προτεραιότητες. Η σημερινή ανακοίνωση σχετικά με τον
τρόπο ενίσχυσης των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της ΕΕ επιδιώκει επίσης να λάβει υπόψη τις συστάσεις της ειδικής ομάδας
«Επικουρικότητα και αναλογικότητα - “Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο”».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω το συμπέρασμα της
ειδικής ομάδας ότι η ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλους τους τομείς στους οποίους
δραστηριοποιείται σήμερα. Κάποια στιγμή, όμως, θα αναγκαστούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με
το γεγονός ότι, με τους πόρους που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να κάνουμε
συνεχώς περισσότερα για να αντεπεξέλθουμε στις αυξανόμενες προκλήσεις. Στο μέλλον, η
Επιτροπή θα πρέπει να ιεραρχεί ακόμη πιο αυστηρά τις δραστηριότητες και τους πόρους της.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6150_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ανακοίνωση – Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας: ενίσχυση του ρόλου τους
στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ
Έκθεση της ειδικής ομάδας «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο»
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις συστάσεις της ειδικής ομάδας
Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης
________________________________________________________________________________
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Erasmus+: προϋπολογισμός ύψους 3 δισ. ευρώ αναμένεται να επενδυθεί στους νέους της
Ευρώπης και να συμβάλει στη δημιουργία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων το 2019
Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2018
Τα κονδύλια που θα διατεθούν για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2019 αναμένεται να αυξηθούν
κατά 300 εκατ. ευρώ ή 10 % σε σύγκριση με εκείνα του 2018.
Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2019 για το
πρόγραμμα Erasmus+. Από τον αναμενόμενο προϋπολογισμό ύψους 3 δισ. ευρώ για το επόμενο
έτος, ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί για ειδικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Πρόκειται για
νέα πρωτοβουλία που εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινωνική
σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ τον περασμένο Νοέμβριο και αποτελεί μέρος του πλάνου
καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+
Οδηγός προγράμματος Erasmus+
Πρόγραμμα Erasmus+
________________________________________________________________________________
Πρόγραμμα LIFE: Τα κράτη μέλη πρόκειται να επωφεληθούν από επενδύσεις ύψους 250 εκατ.
ευρώ στο περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. ευρώ από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που στηρίζουν τη φύση, το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το
κλίμα (LIFE) θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις, που θα οδηγήσουν στη διάθεση συνολικά
430,7 εκατ. ευρώ σε 142 νέα έργα. Το LIFE, με τη χρηματοδότηση πλήθους διακρατικών έργων,
θα έχει αντίκτυπο σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.
Ο επίτροπος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία κ. Καρμένου Βέλα δήλωσε:
«Το πρόγραμμα LIFE εξακολουθεί να επενδύει σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής
μας, το περιβάλλον μας και τη φύση. Βοηθά πολλούς ταλαντούχους Ευρωπαίους να βρουν λύσεις
σε ορισμένες από τις σημαντικότερες σημερινές περιβαλλοντικές ανησυχίες —την ατμοσφαιρική
ρύπανση, τη λειψυδρία, τα πλαστικά απόβλητα, τη βιοποικιλότητα και την απώλεια πόρων. Και
συνεχίζει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των πόρων.».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6162_el.pdf
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Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE
Σύνδεσμος προς το παράρτημα
Πρόγραμμα LIFE
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο εργαλείο για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας και της
μάθησης στα σχολεία
Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2018
Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο εργαλείο για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας και της
μάθησης στα σχολεία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα νέο εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει όλα τα
σχολεία στην ΕΕ, καθώς και στη Ρωσία, τη Γεωργία και τη Σερβία να αξιολογήσουν τον τρόπο με
τον οποίο χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Στην ΕΕ, το
εργαλείο SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative
Educational Technologies – Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της
χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) θα τεθεί στη διάθεση —σε εθελοντική βάση—
76,7 εκατομμυρίων μαθητών και εκπαιδευτικών από 250.000 σχολεία. Το SELFIE λανσάρεται σε
24 γλώσσες της ΕΕ, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες γλωσσικές εκδοχές. Κάθε ενδιαφερόμενο
σχολείο (ανώτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμια και επαγγελματική
εκπαίδευση) μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα SELFIE και να διενεργήσει την αυτοαξιολόγησή
του.Στόχος της Επιτροπής είναι η συμμετοχή 1 εκατομμυρίου μαθητών, εκπαιδευτικών και
διευθυντών σχολείων έως τα τέλη του 2019.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ιστότοπος SELFIE, ο οποίος περιέχει και βίντεο
Ενημερωτικό δελτίο για το SELFIE
Το SELFIE στο Twitter: #SELFIE_EU
________________________________________________________________________________
Ημέρα ισότητας των αμοιβών: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και των
επιτρόπων κα Μαριάν Τίσεν και κα Βιέρα Γιούροβα
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2018
Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 16,2 %
λιγότερο από τους άνδρες. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών θα είναι η 3η
Νοεμβρίου. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί τη συμβολική στιγμή που οι γυναίκες σταματούν να
πληρώνονται σε σύγκριση με τους άντρες συναδέλφους τους, παρόλο που απομένει ακόμα
16 % για να ολοκληρωθεί το εργάσιμο έτος.
Ενόψει αυτής της μέρας, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς
και οι επίτροποι κα Μαριάνε Τίσεν και κα Βιέρα Γιούροβα δήλωσαν:
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«Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι. Αυτή είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Ωστόσο,
στην πράξη οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται για δύο μήνες κάθε χρόνο χωρίς να
πληρώνονται, σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Είναι μια κατάσταση την οποία δεν
μπορούμε πλέον να αποδεχόμαστε.
Οι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν 16,2 % λιγότερο από τους άνδρες. Αυτό το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ των φύλων δεν είναι μόνο καταρχήν άδικο, αλλά είναι άδικο και στην πράξη. Θέτει
τις γυναίκες σε επισφαλή θέση, τόσο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους όσο και, ακόμη
περισσότερο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων
ανέρχεται σε 36,6 %.
Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση λύση ώστε να διορθωθεί αυτή η ανισότητα, υπάρχουν τρόποι να
σημειωθούν συγκεκριμένες αλλαγές. Η Επιτροπή έχει υποβάλει σειρά προτάσεων για την
αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού στον χώρο εργασίας και στο σπίτι. Αποτελεί επιτακτική
ανάγκη να προωθηθούν αυτές οι προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
ώστε να σημειωθούν απτά αποτελέσματα, για παράδειγμα ενισχύοντας τα δικαιώματα των
εργαζόμενων γονέων και φροντιστών να λαμβάνουν άδεια ώστε να στηρίξουν τις οικογένειές
τους.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6184_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 Ενωσιακά και εθνικά ενημερωτικά δελτία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των
φύλων.
 Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα για τις συνεχιζόμενες μισθολογικές διαφορές
μεταξύ των φύλων και τους υποβόσκοντες παράγοντες του φαινομένου.
Ευρωβαρόμετρο για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
Πρόταση για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
________________________________________________________________________________
Ανταγωνισμός/Γεωργία: η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων
ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα
Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων
ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα. Η έκθεση δείχνει ότι οι εργασίες των ευρωπαϊκών αρχών
ανταγωνισμού μπορούν να βοηθήσουν τους γεωργούς να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους κατά
την πώληση των προϊόντων τους σε μεγάλους αγοραστές και συνεταιρισμούς.
Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Αυτή η
έκθεση παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για το πολύτιμο έργο των ευρωπαϊκών αρχών
ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα, ιδίως για την προστασία των γεωργών από
αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές και τη διασφάλιση μιας πλήρως ανοικτής εσωτερικής αγοράς,
στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να επωφελούνται οι γεωργοί και οι καταναλωτές. Θα
συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού».
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Ο επίτροπος Φιλ Χόγκαν, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, δήλωσε: «Η
ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, σε ένα πλαίσιο πολιτικής
που προσανατολίζεται στην αγορά, είναι εξαιρετικά σημαντική. «Σε αυτήν την έκθεση
επισημαίνεται ότι η γεωργική νομοθεσία και η νομοθεσία περί ανταγωνισμού συμβαδίζουν για
την επίτευξη δικαιότερων και ευνοϊκότερων αποτελεσμάτων τόσο για τους παραγωγούς όσο και
για τους καταναλωτές. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γεωργοί κατέχουν ιδιαίτερη θέση όσον αφορά τη
νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών μπορούν να βοηθήσουν
τους γεωργούς να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6182_el.pdf
________________________________________________________________________________
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην καρδιά της Ευρώπης: Έναρξη της τρίτης
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2018
Από τις 5 έως τις 9 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την αυστριακή
προεδρία, διοργανώνει την τρίτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στη Βιέννη,
αξιοποιώντας την επιτυχία των δύο προηγούμενων πρωτοβουλιών.
Με το σύνθημα «Ανακαλύψτε το ταλέντο σας», χιλιάδες νέοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες κατάρτισης και σταδιοδρομίας χάρη στην
επαγγελματική εκπαίδευση σε περισσότερες από 1.000 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν
σε ολόκληρη την Ευρώπη έως τον Δεκέμβριο του 2018. Η πρωτοβουλία αυτή φέρνει σε επαφή
παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές,
επιχειρηματικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και το ευρύτερο κοινό, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6242_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και χάρτης εκδηλώσεων
Σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018
Ιστότοπος της αυστριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018
Ενημερωτικό δελτίο της Eurostat με στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική εκπαίδευση σε
όλη την ΕΕ (διαθέσιμο από τις 5 Νοεμβρίου)
Ακολουθήστε την κ. Marianne Thyssen στο Facebook και το Twitter, #EUVocationalSkills
#DiscoverYourTalent
[1] Ηλικίας 15-34 ετών, Eurostat
[2] Λιγότερο από πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια, και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
Eurostat
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC)
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10
Τ.Κ. : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ώρες λειτουργίας για το κοινό :
Δευτέρα ως Παρασκευή από 08:00 – 14:00

Τηλ. : 2651 607 231
URL : www.edic.gr, www.europedirect.gr
email : info@edic.gr
Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

http://europa.eu/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

http://ec.europa.eu/index_el.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ

http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

http://www.europarl.europa.eu/

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην
ΕΛΛΑΔΑ

http://www.europarl.gr/el

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ
Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ
και τις οικογένειες τους.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
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